
  

Hallo,  ich grússe euch  :-)

Opět  vám moc děkuju, za vynikající spolupráci  a  vytrvalost a píli atd., kterou  vkládáte 
do němčiny. Uvědomuji si, jak moc je to nyní pro vás těžké. Kde brát stále tu chuť do 
práce, které ani moc mnohdy nerozumíte a perete se s ní. Trvá již delší dobu, kdy jste 
zcela odkázáni jen sami na sebe a na pomoc blízkých, hlavně rodičů. Učiva je hodně a 
času málo. 
     Mrzí  mě, že, nemůžu být s vámi a všechno vysvětlit a hlavně procvičit.
Nechci vás zavalit v příštím šk. roce hromadou neprobraného učiva z letošního roku a 
ještě novým.  Proto se snažím, abychom v rámci možností splnili, co se dá. Myslím, že se 
nám to podařilo.

Moje poděkování patří i všem, kdo vám pomáhají, věnují svůj čas i energii a rovněž se 
snaží, abychom to společně zvládli.   :-)) 

Mějte se moc a moc hezky       



  

Minulý týden jsme se učili  názvy některých jídel. Dnes trošku pokročíme a povíme si, v jakých 
situacích byste je použili

1.   chcete  říct, že máte nebo nemáte rádi nějaké jídlo

    K tomu použijete  sloveso  mógen  =  mít rád  +   4. pád        (již jsme se s ním setkali) 

Toto sloveso patří mezi tzv. Modální = způsobová slovesa , a proto se časuje jinak (znáte z AJ)

j. č.    1.   ich  mag      -  mám rád              mn.č.  1. wir  mógen
          2.   du  magst                                              2. ihr  mógt
          3.  er sie es mag                                         3. sie Sie mógen

- všimněte si a pamatujte, že v j.č. je  1. a 3. osoba stejná  + uprostřed slova se ó změnilo na a

Takže    když     mám ráda --- řeknu   ich mag  a k tomu dodám jídlo
                     Např.  Mám ráda guláš ----   Ich mag Gulasch
                                Máš rád polévku ----- Du magst Suppe.
                      V otázce začnu slovesem -    Máte rádi rybu ? --- Mógt ihr Fisch?

Teď jste mlsní a nemáte rádi -  úplně stejně, jen před to jídlo dám záporné zájmeno kein, keine, 
podle toho, jakého rodu to jídlo je (= jaký má člen) a zde pozor!!!!!!!   dáváme koncovky 4.pádu ( 
mít rád koho co)       Nemám ráda guláš  -   Ich mag kein Gulasch 
                                 Nemáš rád polévku -  Du magst keine Suppe   ( je die Suppe)
                                 Nemáte rádi rybu?  -  Mógt ihr keinen Fisch ?   ( je der Fisch a do 4.p.)

- učebnice str. 71 modrá tabulka . nastudovat



  

2. chcete říct, že byste jídlo  chtěli nebo nechtěli

- použila jsem byste , což v češtině znamená, že sloveso je v podmiňovacím způsobu
   (ne v oznamovacím)
- němčina má také podm. způsob  a ten vypadá ke slovesu mógen jako jiné sloveso,  berte to      
   tak, nezkoumejte, naučte se ho časovat

          Móchten + 4.p.  =  chtít bych      ( zní to divně, ale poslouží k lepšímu pamatování)

j..č.  1.  ich  móchte  (čti mechte) – chtěl bych    mn.č. 1.  wir móchten (mechten) – chtěli bychom
        2. du móchtest (mechtest)   - chtěl bys                 2.  ihr móchtet (mechte) – chtěli byste
        3  er, sie,es móchte – chtěl by                              3. sie, Sie móchten – chtěli by, chtěl byste

 - všimněte opět :  1. a 3. osoby se shodují , všude přehláska

Dále stejný postup jako u předešlého slovesa

Něco bych chtěla   -   ich  móchte Gulasch -        nechtěla    ich móchte kein Gulasch
                                  Du móchtest Suppe                             Du móchtest keine Suppe.
                                  Móchtet ihr Fisch ?                              Móchtet ihr keinen Fisch ?

To, co je barevné si napište do sešitu jako zápis,  používejte též barvy
Slovesa je nutné se naučit časovat  zpaměti, hodně se používají
- učebnice str 72 modrá tabulka nahoře - nastudovat
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3. chcete  říct,  že něco  je,    existuje          ( v  Aj  je to vazba  There is , there are )

           Vazba  es  gibt + 4.p.   =   (ono) něco je,  existuje

-  je to taková neosobní, nekonkrétní neurčitá vazba   ( co je k obědu, co je nového, tady je  
                                                                                      mnoho zajímavých knih. --)..
- platí tento tvar i pro množné číslo

V otázkách např. :  Was gibt es zum Essen / Trinken?     Co je k jídlu / pití?
                               Gibt es Schnitzel oder Fisch ?   Je řízek nebo ryba ? 
                               Wann gibt es Pommes ?  - kdy jsou hranolky?

  Zápor  :   Es   gibt   kein Schnitzel .  -  Není řízek
                  Am Montag gibt es keinen Spinat  -   v pondělí není špenát
                

Učebnice  str. 72  modrý řádek 

Je toho opět hodně  ( nacpali současně několik gram. jevů do cvičení) .
Několikrát si to přečtěte a napište mi pak, zda tomu takhle rozumíte, je vše jasné. Pokud ne, 
nejste si jisti, napište, zeptejte se

Pište si i někam poznámky a postřehy k čemu se vrátit, na co se více zaměřit  atd. Až se spolu 
sejdeme ve škole, doladíme …... pak už budete bez učebnic.



  

 Další úkoly:

LB   71 /  4 
-  kdo chce, může v on line učebnici, lze i bez ní – nechám na vás
- do sešitu stačí na řádek za sebou napsat čísla  

LB   72  / 5

- do sešitu  přiřadit číslo + písmeno

LB 72  /  6   dialog A

Do sešitu – přeložit do čj

LB   72 / 7 

    Do sešitu – přeložit do čj
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  Poradím - doplníte sloveso   mógen , es gibt,  v  (9) esse /nehme  - neměli jsme  
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